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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ


írásbeli választ igénylő kérdés

Dr.Áder János úrnak,
az Országgyűlés elnökének

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91. §-a alapján bejelentem, hogy kérdést kívánok feltenni Dr. Stumpf István Miniszter Úrnak

“Mi történt a Dunaferr csoporttal 2001. február 6-át követően?”
címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A MeH nyilvánosságra hozta a 2001. augusztus 13-án – az Országgyűlésben – kiosztott tájékoztató anyagot, amely a Dunaferr csoport jogszerű és gazdaságos működésének helyreállításáról címet viseli.

2001. február 6-án Gansperger Gyula, az ÁPV Rt. elnök-vezérigazgatójának előterjesztésében készült egy jelentés az ÁPV Rt. igazgatósága részére, amelyben így fogalmaznak:
“… a vállalatcsoport várható adózás előtti eredménye 7,3 Mrd Ft. Ezzel a Dunaferr csoport fennállása óta legkiemelkedőbb teljesítményt érte el.”
Később a 2001. évtől ezt írja: 
“… a romló külső piaci feltételekhez igazodva, fenti paraméterek figyelembe vételével a Dunaferr csoport 2001. évre 404 M Ft adózás előtti eredmény elérését tervezi.”

Fentiekből megállapítható, hogy mindaddig, ameddig érvényes volt a Vagyonkezelő Szerződés, indokolatlan volt a jogszerű és gazdaságos működés felvetése, hiszen maga Gansperger Gyula minősítette a céget felsőfokon. Amikor Gansperger Gyula vezette az ÁPV Rt-t, még többmilliárdos veszteségről szó sem volt.

A MeH által elkészített tájékoztató kizárólag a Vagyonkezelési Szerződéssel és a mészkő- és dolomitszállításokkal foglalkozik, illetve fél oldalt szán a Dunaferr jövőjére.

Azt egyáltalán nem mutatja be, hogy milyen gazdasági és jogi helyzetben van a Dunaferr csoport, miért van szükség a jogszerű és gazdaságos működés helyreállítására.





Fentiek alapján tisztelettel kérdezem miniszter Úrtól a következőket:

1.	Milyen konkrét dokumentumokra alapozva készítette el azon tájékoztatóját a MeH, amelyet 2001. augusztus 13-án benyújtott az Országgyűlésnek?

2.	Mikor tárgyalta meg az ÁPV Rt. igazgatósága és felügyelő bizottsága a Dunaferr helyzetét 2001. február 6-a és augusztus 13-a között?

3.	Milyen jogszerűtlen és gazdaságtalan működési jellemzőket tud felsorolni , amelyek jelenleg jellemzik a Dunaferr csoport működését?

4.	Mikor, ki, milyen dokumentumokban fogalmazta meg a Dunaferr csoport jogszerű és gazdaságos működésének helyreállításához szükséges lépéseket?

5.	Mi köze van a reorganizációhoz a mészkő- és dolomitszállításnak?

6.	Ki, milyen felelősséget vállal azért, hogy megalapozatlanul rossz hírbe hozza a Dunaferr csoportot?

7.	A MeH milyen érdeket szolgál ki azzal, hogy rossz hírét kelti a Dunaferr csoportnak?

8.	Mi történt a Dunaferr csoportnál 2001. február 6-át követően, ami azt eredményezte, hogy a MeH szükségesnek tartotta elkészíteni tájékoztató anyagát a Dunaferr csoport jogszerű és gazdaságos működésének helyreállításáról?


Budapest, 2001-08-24					        Üdvözlettel
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